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Štátne lesy SR pokračujú v certifikovaní lesov podľa
schémy FSC
Lesy Slovenskej republiky š. p., Banská Bystrica v roku 2005
certifikovali podľa schémy FSC ďalšie dva závody na severozápade Slovenska. Certifikát FSC získali Odštepný závod Považská
Bystrica (SGS-FM/COC-2260) a Odštepný závod Trenčín (SGSFM/COC-2261), ktoré spolu obhospodarujú lesy o výmere 72 tis.
ha. Celková plocha FSC certifikovaných lesov v správe podniku
sa tak zvýšila na 115 tis. ha.
Štátne lesy tak v súčasnosti ročne ponúkajú na trh približne
330 000 m3 FSC certifikovaného dreva (100 000 m3 ihl. guľatina,
70 tis. m3 list. guľatiny a 160 tis. m3 vlákninové drevo). Najviac
zastúpenými drevinami v certifikovaných porastoch sú buk, dub
a smrek, potom borovica, jedľa, hrab, smrekovec, javor a jaseň.

Polsko má nový standard FSC . . . . . . . 4
Bolívia, líder v FSC certifikácii
tropických lesov. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Oba lesné závody boli certifikované pobočkou SGS na Slovensku
podľa upraveného všeobecného štandardu SGS Qualifor.
Zdroj: FSC Slovensko, december 2005
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Únia diecéznych lesov – ďalšia certifikovaná
skupina na Slovensku

Bydlet krásněji: dřevěné FSC domy . . 6

Do spoločnosti certifikovaných lesníckych subjektov podľa
štandardov FSC pribudol nový člen. Predseda Únie diecéznych
lesov na Slovensku Jozef Jendruch prevzal 26.októbra 2005 z rúk
hlavného audítora spoločnosti SGS Slovakia Milana Tótha FSC
certifikát s číslom SGS-FM/COC2274.

Evropský svaz obchodníků
se dřevem doporučuje FSC . . . . . . . . . 6

Únia diecéznych lesov na Slovensku vytvorila druhú skupinovú
schému FSC certifikácie na Slovensku. Jej členmi sú: PRO POPU-

Goldman Sachs upřednostňuje FSC . . 6
Pozvánka na seminář
o certifikačním systému FSC . . . . . . . . 7
Používání ochranné známky FSC . . . . 7
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Preberanie certifikátu.
Zľava Jozef
Jendruch – predseda
Únie diecéznych
lesov, Michal Žák
zo spoločnosti
SILVA-PRO a Milan
Tóth z certifikačnej
firmy SGS.

LO Poprad – spoločnosť spravujúca lesný majetok Biskupstva
Spišské Podhradie, LESY JASOV – správca lesov jasovských
premonštrátov a spoločnosť AP ANDREAS zastupujúca Košické
arcibiskupstvo. Spolu obhospodarujú lesy na výmere cca 20,3
tis. ha. Proces certifikácie trval takmer jeden rok.

FSC ve světě (stav k 1. 1. 2006)
Celková certifikovaná plocha:
68 125 087 ha

Zdroj: FSC Slovensko, január 2006
Celkový počet certifikátů:

Lesní hospodaření podle Českého standardu FSC

- lesního hospodářství: 799
- zpracovatel. řetězce: 4 370

20. října proběhl na zámku ve Křtinách seminář s názvem
„Lesní hospodaření podle Českého standardu FSC“. Organizovalo jej sdružení FSC ČR ve spolupráci s Ústavem pro výzkum
lesních ekosystémů (IFER) a Školním lesním podnikem Křtiny
s finanční podporou Státního fondu životního prostředí. Cílem semináře bylo seznámit více než 45 účastníků – zástupců
vlastníků státních, obecních a soukromých lesů, lesnických
a ochranářských institucí – s certifikačním systémem FSC, zkušenostmi s jeho zaváděním v ČR a Německu, a zejména s právě
dokončeným Českým standardem FSC. Certifikační systém FSC
byl představen ředitelem české pobočky mezinárodní organizace FSC, Mgr. Michalem Rezkem. Zástupci FSC ČR a IFER,
Ing. Jiří Schneider, Ph.D., a RNDr. Jana Beranová, se ve svých
příspěvcích věnovali Českému standardu FSC. Český standard
FSC, soubor 158 požadavků na ekologicky šetrné, sociálně
prospěšné a ekonomicky životaschopné lesní hospodaření,
vstoupí v platnost v roce 2007 jako normativní dokument pro
všechny lesnické subjekty certifikované systémem FSC v České
republice.
Hlavní host, Hermann von Hatzfeldt, člen Rady vlády SRN
pro trvale udržitelný život, zhodnotil situaci s certifikací FSC
v Německu z pozice významného vlastníka lesů a předsedy FSC
Německo. Zdůraznil významný ekonomický přínos, kterého
prostřednictvím získání prestižního certifikátu dosáhl jeho
lesní podnik. Ředitel FSC Švýcarsko Guido Fuchs seznámil
zúčastněné s praxí certifikačních auditů FSC. Ing. Borek Nejezchleb se podělil o zkušenosti ŠLP Křtiny s hospodařením
podle požadavků FSC. Diskuse se věnovala zejména požadavkům Českého standardu FSC a jejich dopadům na hospodaření
stávajících pěti lesnických subjektů, které již na certifikát FSC
v České republice dosáhly.
Závěr semináře byl věnován exkurzi – ukázkám přírodě blízkého bukového hospodaření Školního lesního podniku Křtiny.

V současné době jsou certifikáty
FSC vydané v 77 zemích světa.

FSC v SR (stav k 1. 1. 2006)
Celková certifikovaná plocha:
162 899 ha
Celkový počet certifikátov:
- lesného hospodárstva: 5
- spracovatel. reťazca: 16

FSC v ČR (stav k 1. 1. 2006)
Celková certifikovaná plocha:
25 056 ha
Celkový počet certifikátů:
- lesního hospodaření: 5
- zpracovatelského řetězce: 21

Databáze FSC
www.fsc-info.org

Zdroj: FSC ČR, říjen 2005

Mapy a grafy
FSC ČR na veletrhu WOOD-TEC 2005

www.certified-forests.org

Český zástupce mezinárodní organizace FSC, FSC ČR, se již
podruhé zúčastnil 9. mezinárodního veletrhu strojů, nástrojů,
zařízení a materiálů pro dřevozpracující průmysl WOOD-TEC
2005. Veletrh proběhl ve dnech 18.–21. října 2005 v Brně.
Zástupci FSC ČR poskytovali v pavilonu brněnského výstaviště
informace o prestižním certifikačním systému FSC a o jeho zavádění v ČR, postupech při certifikaci FSC a jejích požadavcích.
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Desítkám zástupců firem, obchodníkům, pedagogům a spotřebitelům bylo poskytováno poradenství
o technických aspektech certifikace v lesním hospodaření a dřevozpracujícím odvětví. K dispozici
byly informační materiály a ukázky certifikovaných
výrobků.
Zdroj: FSC ČR, říjen 2005

spoločnosti je zabezpečovanie kompletného nákupu
dreva z tuzemska a zahraničia pre svojho hlavného
akcionára – Mondi Business Paper SCP, a.s. Ružomberok, ktorý spracováva listnaté a ihličnaté vlákninové drevo na výrobu celulózy a papiera.
Celulózka Mondi v Ružomberku spracuje ročne 1,3
mil. m3 dreva a podľa slov jej riaditeľa Otta Pichlera
plánuje v roku 2006 certifikovať podľa schémy FSC
celú svoju výrobu.
Zdroj: FSC Slovensko, január 2006

Certifikace FSC ve světě
Světové FSC se sešlo v Brazílii

Stánek FSC ČR na veletrhu
WOOD-TEC v říjnu 2005 v Brně.

FSC certifikát pre ďalšie významné
drevárske spoločnosti na Slovensku
V roku 2005 získali FSC certifikát spracovateľského
reťazca (CoC) dve významné spoločnosti v oblasti
spracovania a obchodu s drevom na Slovensku:
Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o., a Slovwood Ružomberok, a.s.

Hlavní město brazilského státu Amazonas, Manaus,
hostilo ve dnech 5.–9. prosince 2005 čtvrtou valnou
hromadu celosvětové mezinárodní organizace FSC.
Jednání se zúčastnilo 350 členů FSC z 60 zemí světa. České a slovenské členy FSC zastupovali ředitelé
národních poboček FSC – FSC ČR a FSC Slovensko
– Mgr. Michal Rezek a Ing. Juraj Vysoký. Valná hromada diskutovala a definovala strategii organizace
Forest Stewardship Council při naplňování vize prosazování ekologicky šetrného, sociálně prospěšného
a ekonomicky životaschopného lesního hospodaření
v dalších deseti letech a stanovila aktuální úkoly pro
následující tři roky do další valné hromady. Díky výraznému zastoupení členů geopolitického Jihu byla
značná pozornost věnována prosazování sociální
strategie organizace, dalšímu přibližování přínosů
certifikace menším vlastníkům lesů, místním komunitám a malým zpracovatelům dřeva, upřesňování
požadavků certifikace pro nedřevní produkty lesa
a spolupráci s Fair Trade.
Z iniciativy FSC ČR přijala valná hromada FSC závazek ke změně pravidel certifikačního systému tak,
aby mezinárodní ústředí FSC více podporovalo vznik
národních standardů pro lesní hospodaření a do pěti
let prakticky vyloučilo certifikaci odpovědného lesního hospodaření v zemích, kde nebyl zájmovými
skupinami jednoznačně definován národní standard
pro lesní hospodaření.

Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o., Liptovský Hrádok je
najväčšia slovenská píla a certifikát FSC s číslom SGS-COC-2173 získala v júli 2005. Spoločnosť spracuje
ročne viac ako 280 tis. m3 dreva a ťažisko výroby tvorí
produkcia reziva a masívnych šalovacích platní.
V decembri 2005 prebehol audit a bol vydaný FSC
CoC certifikát (SGS-COC-2401) aj pre spoločnosť
Slovwood Ružomberok, a.s. Hlavným zameraním

Členové FSC na valné hromadě FSC
v Manausu v prosinci 2005.
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Součástí valné hromady byly exkurze do lesů lesních podniků ve státě Amazonas, které v uplynulých
letech přešly na ekologicky a sociálně šetrné lesní
hospodaření podle požadavků brazilského standardu
FSC a jsou vzorem pro ostatní majetky v celé Amazonii. Dřevo i nedřevní produkty z těchto podniků
získávají na trhu významnou výhodu a oproti konvenčním (často nelegálně vytěženým) produktům je
výrobci prodávají se značným (i násobným) cenovým
zhodnocením. Díky pravidelným veletrhům FSC
certifikovaných výrobků v Sao Paulo je znatelný
zájem obchodníků i na domácím brazilském trhu.
Představitelé vlády státu Amazonas na jednání vyzdvihli význam certifikace FSC pro ochranu rychle
mizejících tropických deštných lesů a blahobyt zapojených místních komunit a představili konkrétní
podporu, kterou stát poskytuje vlastníkům FSC
certifikovaných lesů.
Zdroj: FSC ČR a FSC Slovensko, prosinec 2005

Valnou hromadu FSC Polsko hostil výrobní závod
Kronopol v Zarech při hranici se SRN. Kronopol,
polská pobočka významné skupiny Krono, vyrábí
dřevotřískové a dřevovláknité desky a podlahy s certifikátem FSC, které lze nalézt i na pultech tuzemských
obchodních řetězců.
Na pozvání FSC Polsko se valné hromady zúčastnil
i ředitel FSC ČR Mgr. Michal Rezek. Polský a Český
standard FSC vznikaly takřka paralelně a byly mezi
sebou harmonizovány na dvou schůzkách zástupců
standardizačních komisí v letech 2003 a 2005. Obě
národní iniciativy FSC by chtěly v následujících letech pokračovat ve spolupráci při revizi standardů.
Zdroj: FSC ČR a FSC Polsko, listopad 2005

Bolívia, líder v FSC certifikácii
tropických lesov
Bolívia certifikovala viac ako 2 milióny hektárov
svojich lesov a stala sa tak svetovým lídrom v FSC
certifikácii tropických lesov. Podľa slov výkonného
riaditeľa FSC Bolívia Henry Morena je Bolívia najlepším príkladom efektívnej spolupráce rôznych
záujmových skupín a zodpovedného prístupu spoločností obhospodarujúcich lesy v zabezpečovaní
trvalo udržateľného manažmentu lesov. Bolívia bola
jedným z prvých štátov, ktorý podporoval ochranu
svojich lesov prostredníctvom trvalo udržateľného
manažmentu a FSC certifikácie. Bolívie má pokrokovú lesnícku legislatívu, čím sa stala priekopníkom
v Latinskej Amerike.

Předseda FSC Brazílie Rubens Gomez při zahájení valné
hromady FSC v Manausu v prosinci 2005.

Polsko má nový standard FSC
Po více než šesti letech diskusí, terénních testů a konzultací schválila 25. listopadu 2005 valná hromada
FSC Polsko konsensem národní standard FSC pro
lesní hospodaření v Polsku. Na jednání se sešlo 33
zástupců ekonomické, ekologické a sociální sekce
FSC Polsko. Schválený dokument je ke stažení na
www.fsc.pl (i v anglické verzi) a měl by být v průběhu roku 2006 posouzen Akreditační jednotkou FSC
a akreditován tak, aby se stal závazným podkladem
pro certifikaci odpovědného lesního hospodaření
systémem FSC v Polsku v roce 2007. Více než šest
milionů hektarů polských převážně státních lesů
s certifikátem FSC bylo dosud posuzováno podle
akreditovaných tzv. obecných standardů FSC, modifikovaných pro přírodní a socioekonomické podmínky Polska certifikačními firmami v konzultaci
s ostatními zájmovými skupinami.

Objem exportu FSC certifikovaných výrobkov v Bolívii dosahuje16 miliónov amerických dolárov ročne.
Zahŕňa nasledovné certifikované produkty: dvere,
nábytok, podlahové dosky, parkety, stoličky, ručné
rezbárske výrobky a neopracované drevo. Tieto produkty sa najviac exportujú do USA a Anglicka, ale
i do Chile, Indonézie, Paraguaja, Francúzska, Peru,
Španielska, Nemecka, Hong Kongu, Singapuru, Brazílie a Talianska.
Okrem ekonomických a ekologických prínosov má
certifikácia tiež pozitívny vplyv na sociálne podmienky. Zlepšené boli hlavne pracovné podmienky
lesných zamestnancov v rámci hygieny, zdravia, bezpečnosti práce a výšky príjmov. FSC tým nepriamo
prispieva k zlepšeniu vzťahu medzi lesnými podnikmi a lokálnymi obyvateľmi.
Bolívia za posledné tri roky zdvojnásobila plochu
FSC certifikovaných lesov, ktorá teraz pokrýva 2,2
miliónov hektárov tropických lesov. Certifikované
lesy sú lokalizované hlavne v juhozápadnej časti
amazonského regiónu.
Zdroj: FSC A.C., október 2005
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Cestovanie s lístkami propagujúcimi
zodpovedné obhospodarovanie lesov

užívanie certifikovaného papiera sa perfektne hodí
i k hlavným záujmom podniku, ktoré kladú dôraz
na environmentálne šetrné cestovanie,“ povedal
Marc Zimmermann, riaditeľ predaja v Deutsche
Bahn AG.

Vedúca vlaková spoločnosť v Európe, Deutsche Bahn
AG, používa FSC papier na cestovné lístky vydávané
z ich automatov. Ročne Deutsche Bahn vytlačí 32
miliónov automatových lístkov. V súčasnosti viac
ako 3500 lístkových automatov znázorňuje FSC logo
a informuje ľudí o tejto možnosti.

Vďaka logu FSC, ktoré sa nachádza na zadnej strane
cestovných lístkov, sa cestujúci stávajú vnímavejší
k zodpovednému obhospodarovaniu lesov. Dnes sú
ľudia dobre informovaní o globálnych problémoch
a samotnom odlesňovaní, ale iba niektorí poznajú
nástroje a riešenia, ako napríklad FSC certifikáciu,
ktoré prispievajú k ochrane a zachovaniu lesov.

„Ako každý moderný podnik sme museli reagovať
na naliehavé spoločenské problémy, ku ktorým patrí
napríklad i odlesňovanie. Naši zákazníci prejavujú
veľký záujem o ochranu životného prostredia. Po-

Zdroj: FSC Nemecko, News + Notes, október 2005

Certifikace FSC v Evropě v číslech
Tabulka: Certifikáty zpracovatelského řetězce (C-o-C) a lesního hospodaření (FM)
ve vybraných evropských zemích ke dni 1.1. 2006.
Certifikáty
zpracovatelského řetězce

Počet certifikátů
zpracovatelského řetězce

Certifikovaná
lesní plocha v ha

Počet certifikátů
lesního hospodaření

Belgie

77

5.999

3

Bělorusko

2

106.400

1

Bulharsko

2

0

0

Česká republika

21

25.056

5

Dánsko

59

876

2

Estonsko

25

1.064.130

3

Finsko

7

9.490

2

Francie

99

15.325

4

Chorvatsko

39

1.988.480

1

Irsko

18

438.360

3

Itálie

140

15.845

6

Lichtenštejnsko

2

7.372

1

Litva

22

1.055.190

42

Lotyšsko

82

1.685.932

11

Lucembursko

5

0

0

Maďarsko

11

188.687

3

Německo

371

549.635

83

Nizozemí

278

136.383

13

Norsko

8

5.100

1

Polsko

330

6.254.882

19

Portugalsko

5

50.253

2

Rakousko

37

5.909

6

Rumunsko

21

1.124.412

3

Rusko

22

6.685.498

24

Slovensko

16

162.899

5

Slovinsko

19

0

0

Španělsko

44

106.405

8

Švédsko

108

10.421.770

20

Švýcarsko

248

427.121

25

Ukrajina

1

790.141

5

Velká Británie

466

1.658.673

44
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Najväčšia banka v Holandsku prispieva
k zodpovednému obhospodarovaniu
lesov
Rabobank, najväčšia banka v Holandsku, prisľúbila,
že bude na svoje administratívne účely používať iba
FSC papier. Všetky obálky, kancelársky papier, výpisy
z účtov a kopírovací papier bude vyrobený z dreva,
ktoré pochádza zo zodpovedne obhospodarovaných
lesov certifikovaných podľa FSC. Rabobank posiela
týždenne svojim zákazníkom 3,5 miliónov obálok.
Rabobank je prvá veľká banka, ktorá začala využívať
FSC papier. Vincent Lokin, riaditeľ zákazníckych služieb, sa vyjadril, že používanie FSC papiera je logický
krok pre firmu, pre ktorú je dôležitá sociálna zodpovednosť. „Značka FSC hovorí o pôvode papiera, ktorý
používame. Fakt, že FSC má všeobecnú podporu,
ako medzi obchodnými spoločnosťami, tak aj medzi
sociálnymi organizáciami, nás presvedčil používať
FSC papier na svoje administratívne účely.“
Zdroj: FSC Holandsko, News + Notes, október 2005

Bydlet krásněji: dřevěné FSC domy
V Horním Rakousku začala firma Esterbauer jako
první v Rakousku vyrábět domy ze dřeva pocházejícího z ekologicky šetrně obhospodařovaných lesů
s certifikátem FSC. Certifikované stavební dřevo
dodává lesní společnost Weilhart. Spoluprací designérského týmu „Holzzauberer“, který tvoří firmy
Gruber & Art Design s regionálními řemeslnými
výrobci vznikly rozmanité návrhy pro velice rozdílné dřevěné domy. „Naše domy zrcadlí komplexní
výrobní postupy, při kterých se lesní hospodářství,
zpracovatelé dřeva a řemeslníci orientují na nejvyšší
ekologický standard pro stavbu domu,“ vysvětlil Peter Gruber z firmy Gruber & Art Design.
Zdroj: WWF Rakousko, listopad 2005

Evropský svaz obchodníků se dřevem
doporučuje FSC
Evropský svaz obchodníků se dřevem (FEBO) se
snaží snížit používání dřeva pocházejícího z ilegálních těžeb. V této souvislosti doporučuje FSC logo
„FSC – Mixed Source“. Prezident FEBO Jörg Reimer
označil certifikaci FSC za „dobrý nástroj v boji proti
obchodu s ilegálně vytěženým dřevem“. FEBO chce
svým členům, dřevařskému průmyslu, trhu se dřevem a politikům jasně signalizovat, že je třeba zabránit obchodu s ilegálně vytěženým dřevem.
K výrobě FSC produktů s označením „FSC – Mixed
Sources“ se kromě dřeva z lesů s FSC certifikátem
může použít necertifikované dřevo (tzv. kontrolované dřevo). Toto nesmí pocházet ze sporných zdrojů.
Jeho původ se kontroluje dle samostatného standar-

du (FSC-STD-40-005). Má se tím zabránit používání
dřeva z:
-

oblastí, kde dochází k porušování lidských práv
a práv místních komunit při hospodaření v lesích,
lesů s vysokou ochranářskou hodnotou,
porostů geneticky manipulovaných dřevin,
ilegálních těžeb,
přeměny lesa na jinou formu využití.
Zdroj: FSC Německo, listopad 2005

Goldman Sachs upřednostňuje FSC
Po společnosti JP Morgan Chase jsou také společností
Goldman Sachs – jednou z největších investičních
bank na světě – zohledňovány při udělování úvěrů
aspekty sociální a aspekty životního prostředí. Environmentální politika podniku se odráží například ve
financování pouze takových projektů, které zachovávají lesy s vysokou ochranářskou hodnotou. Pokud
klienti banky chtějí být činní v rizikových oblastech,
pak budou upřednostňovány projekty v lesích s certifikátem FSC. To samé platí pro dřevařský průmysl:
je-li používáno dřevo z rizikových oblastí, měly by
podniky zajistit, že dřevo pochází výlučně z legálních
zdrojů na základě mezinárodního standardu FSC pro
kontrolované dřevo.
Zdroj: FSC Německo, listopad 2005
INZERCE

Nabízíme dříví
certiﬁkované
systémem FSC
(SW-FM/COC-1413)
Různé kulatinové sortimenty dřevin - smrk,
borovice, omezeně modřín a buk.

Možno nakoupit od plátce i neplátce DPH
v regionu Svitavsko.
Řezivo od roku 2007.
Bližší informace
ing. Milan Hron, tel. 608 88 55 25.
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Pozvánky na akce

Certifikace lesů a zpracovatelského
řetězce

Pozvánka na seminář o certifikačním
systému FSC
Seminář je určený nevládním organizacím a centrům ekologické výchovy
Termín:
28. 2. 2006, od 10.00 hodin do 16.00 hodin
Místo konání semináře:
přednáškový sál CCSH, Lipová 26, Brno
Seminář bude informovat o konceptu certifikace
odpovědného lesního hospodaření podle požadavků mezinárodní nevládní organizace FSC,
hlavních principech certifikace lesního hospodaření a zpracovatelského řetězce, o stavu a výhledech certifikace FSC v České republice a na
Slovensku. Dále o úloze nevládních organizací
a center ekologické výchovy při propagaci konceptu FSC, výrobků s logem FSC a o zapojení
veřejnosti do procesu certifikace.
• Občerstvení pro účastníky semináře je zajištěno
• Účastníci semináře obdrží
− informační materiály o certifikačním systému FSC
− propagační certifikované výrobky
− prezentace ze semináře v elektronické
podobě na CD
• Vstup na seminář a občerstvení je zdarma
Pro přihlášení a více informací kontaktujte FSC
ČR na e-mailu: info@czechfsc.cz či telefonních
číslech: 545 211 383, 737 406 093.
V rámci projektu finančně podporovaného Evropskou unií.

Používání ochranné známky FSC
V rubrice „Certifikace lesů a zpracovatelského řetězce“ přinášíme po technické příručce o certifikaci
podniků ve zpracovatelském řetězci (v magazínech
Dobré dřevo, 2005, čísla 7 a 8) výtah z politik organizace FSC o používání ochranné známky FSC.
Posláním FSC je celosvětově prosazovat ekologicky
vhodné, sociálně přínosné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů. Hlavním nástrojem, jímž FSC toto poslání naplňuje, je program
certifikace lesů a značení výrobků. Pro veřejnost je
poznávacím znamením tohoto programu ochranná
známky FSC.
Je důležité, aby byla zachována integrita a důvěryhodnost loga a aby veřejnost logo FSC poznala a chápala jeho význam. Cílem FSC je zajistit, aby logo FSC
bylo používáno správně, konzistentně a v co možná
největší míře.
Jaké má FSC ochranné známky?
FSC vlastní tři ochranné známky: název „FOREST
STEWARDSHIP COUNCIL“, iniciály „FSC“ a logo se
„zaškrtnutím a stromem“. Veškeré používání těchto
ochranných známek, zvláště pak na certifikovaných
výrobcích nebo za účelem propagace, je licencováno.
Neoprávněné používání je zakázáno a znamená porušení autorských práv. FSC si vyhrazuje právo podat
žalobu na subjekt, který v jakékoli možné formě šíří
nebo napodobuje logo FSC bez předchozí autorizace některého z autorizačních orgánů FSC. Jakékoli
použití loga musí být v souladu se současnými směrnicemi a nařízeními.

FSC Trademark © 1996
Forest Stewardship Council A. C.
(FSC-SECR-0038)

Kdo smí používat ochrannou známku FSC?
Uživatelé ochranné známky a loga FSC spadají do
dvou kategorií: držitelé certifikátu a uživatelé bez
certifikátu.

Exkurze na ukázky bukového
hospodaření na ŠLP Křtiny, 20. říjen 2005.

Termín „držitelé certifikátu“ označuje ty, jímž byl
akreditovaným certifikačním orgánem udělen certifikát „lesní hospodaření“, „zpracovatelský řetězec“
nebo kombinovaný certifikát „lesní hospodaření/
zpracovatelský řetězec“.
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Uživatelé bez certifikátu spadají do tří skupin: komerční uživatelé, jako například maloobchodníci
a velkoobchodníci; dále propagační uživatelé, jako
například nevládní organizace a členové FSC; a média a vzdělávací instituce, které chtějí o FSC informovat širokou veřejnost. Těmto uživatelům musí
být vydány balíčky s ochrannými známkami buď
jmenovanými zástupci FSC, nebo mezinárodním
ústředím FSC.
Upozornění: Všichni uživatelé – kromě médií a vzdělávacích institucí – musí obdržet balíček s ochrannými známkami a musí uzavřít licenční dohody s FSC
nebo odpovídajícím certifikačním orgánem. Poté
obdrží autorizovaný číselný kód.
Kde lze ochranné známky FSC použít?
Existují dvě formy použití ochranných známek:
„označování certifikovaných výrobků“ a „používání
loga mimo certifikovaný výrobek“:
1/ Označování certifikovaných výrobků držiteli certifikátu
O označování certifikovaných výrobků mluvíme
tehdy, je-li ochrannými známkami FSC fyzicky a viditelně označen certifikovaný lesní výrobek nebo
jeho obal (v podobě vypálení, visaček, štítků, šablon,
vodoznaků, označených obalových materiálů v maloobchodních prodejnách, plastových obalů, atd.)
Označovat certifikované výrobky mohou pouze
držitelé certifikátu „zpracovatelský řetězec“ nebo
kombinovaného certifikátu „lesní hospodaření/
zpracovatelský řetězec“. K tomu použijí balíček
s logy (FSC logo pack), který obdrží od svého certifikačního orgánu spolu s certifikátem FSC.
Ochranná známka FSC nemůže stát na výrobku
spolu s jinými logy, názvy nebo identifikačními
značkami jiných certifikačních systémů. Je tomu

tak proto, aby se snížila míra nejasností ohledně environmentálních prohlášení a aby byla ochráněna
integrita loga FSC.
2/ Propagační používání loga mimo certifikovaný výrobek držiteli certifikátu a uživateli bez certifikátu
„Používání loga mimo certifikovaný výrobek“ znamená, že ochranné známky neoznačují určitý výrobek
ani s ním nejsou spojeny, ale používají se na propagačních materiálech (na plakátech, v brožurách, na
reklamních letácích a prospektech, při stánkové propagaci, ve věstnících a časopisech, na internetových
stránkách), na obchodní dokumentaci jako například
na fakturách, nebo na podnikových dokumentech,
například na vizitkách a dopisech. Tato forma používání ochranných známek se týká propagace FSC
certifikovaných lesů, výrobků a obecných informací
o FSC.
Všichni držitelé certifikátu FSC (certifikátů lesního
hospodaření, zpracovatelského řetězce a kombinovaného certifikátu) a necertifikovaní uživatelé
mohou získat autorizaci k používání ochranných
známek FSC mimo certifikovaný výrobek. Autorizaci poskytuje mezinárodní ústředí FSC a akreditované
certifikační firmy.
Stacionární používání a používání na fakturách
je vyhrazeno pouze držitelům certifikátu FSC a je
upraveno zvláštní politikou.
Pro více informací může certifikovaný podnik kdykoliv kontaktovat svůj certifikační orgán.
Směrnice upravující používání ochranných známek
Předpokladem používání ochranné známky FSC je
splnění následujících požadavků:
• Potvrzení o autorizaci a vlastnictví musí obsahovat uživatelův FSC autorizovaný číselný kód. Ten

Štítek FSC Čisté

Štítek FSC Smíšené

Štítek FSC Recyklované

FSC výrobek obsahuje 100% FSC
certifikovaného materiálu.

FSC výrobek obsahuje směs FSC
certifikovaného materiálu,
materiálu použitého spotřebitelem a materiálu z dalších kontrolovaných zdrojů.

FSC výrobek obsahuje 100%
materiálu použitého spotřebitelem.
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lze umístit přímo pod logo FSC nebo do závorky
za uvedení prohlášení o autorských právech musí
být uveden držitel autorských práv: „FSC Trademark © 1996 Forrest Stewardship Council A. C.“

den schválený a vhodně formulovaný vysvětlující text. Tento text vysvětluje význam loga FSC.
V případě používání ochranných známek mimo
certifikovaný výrobek za účelem propagace výrobků nesmí být informace o výrobcích matoucí
či zavádějící. Mělo by být zřejmé, které výrobky
jsou certifikovány a které certifikovány nejsou.
Necertifikovaní uživatelé musí mít faktury a dodací listy s FSC autorizovaným číselným kódem
certifikovaného dodavatele, aby mohli doložit, že
jejich výrobky jsou certifikovány FSC.

Požadavky na grafické zpracování:

Více informací o používání ochranné známky najdete
na www.czechfsc.cz pod odkazem Pravidla pro používání loga FSC.

FSC Trademark © 1996, Forest Stewardship Council A. C. (FSC-SECR-0038)

• logo FSC musí být nejméně 10 mm velké;
• v rámci ohraničené zóny (oblast kolem loga se
„zatrhnutím a stromem“, která je vidět v grafických souborech ke kopírování) není žádný text
ani grafika;
• logo má správnou barvu a kontrast.
• V prohlášení, které vysvětluje význam loga FSC
a uvádí obsah FSC certifikovaného dřeva je uve-

Když dřevo, tak FSC
Nákupem dřevěných výrobků
s logem FSC se nepodílíte
na devastaci lesů a životů jejich obyvatel.

FSC – zaručeně šetrné dřevo
www.czechfsc.cz

Podporující členové FSC ČR:

Dřevotvar Jablonné nad Orlicí, Hordijk Houtimport a NEPCon.
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